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Posudek bakalářské práce 

 
Název práce: Politiky vydavatelů vzhledem k možnosti autoarchivace v otevřených repozitářích. 

Řešitel práce: Jana Mrázková 

Vedoucí práce: Dr. Jan Dvořák  

Oponent práce: Ing. Martin Souček, Ph.D. 

 

Slovní hodnocení práce 

Autorka ve své práci popisuje otevřený přístup k vědeckým článkům z hlediska licenční politiky 

vydavatelů, v další části práce autorka provádí analýzu politik vydavatelů ve vzorku. 

Metodologicky postupuje tak, že s pomocí databáze SHERPA/RoMEO určuje příslušnou 

politiku otevřeného přístupu ve vzorku 50 odborných periodik, které byly předtím vybrány 

podle nejvyšší hodnoty impaktního faktoru časopisu v deseti oborových kategoriích databáze 

Journal Citation Record.  

Je třeba ocenit, že od poslední verze bakalářská práce prodělala velkou změnu k lepšímu, 

praktická část práce je nejen metodologicky, ale i v rámci zpracování dat provedena velmi 

dobře, je to patrné i na výzkumných datech, které jsou k  dispozici v příloze práce. Autorka též 

stručně popisuje situaci u nejvýznačnějších vydavatelů, kteří byli zahrnuti ve zkoumaném 

vzorku. Výsledky této praktické části autora přehledně shrnuje kapitola 6. Spolu s první, 

teoretickou částí působí práce konzistentním a propracovaným dojmem.  

Otázka k obhajobě:  

Jak byste obhájila použití impakt fakturu pro výběr nejlepších časopisů v daném oboru oproti 

tvrzení, že tento indikátor není již několik let odbornou veřejností akceptován jako ukazatel 

kvality? 
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Výsledné hodnocení práce  

Závěrem konstatuji, že autorka splnila nároky, které klademe na bakalářskou práci. Ze způsobu 

zpracování si odnáším pozitivní dojem a podle průběhu obhajoby se přikloním k známce 

výborně, nebo velmi dobře. 

 

Hodnotící tabulka 

 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Práce splnila zadaný bakalářský úkol. Práce 

je logicky členěna. Některé aspekty výběru 

časopisů je třeba obhájit.   

30 (40) bodů 

přínos a novost práce Práce je přínosná a výsledku jsou relevantní a 

dobře využitelné.  
20 (20) bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Seznam použitých zdrojů je přiměřený 

bakalářské práci. V práci se ale objevují 

typografické chyby.  

10 (20) bodů 

slohové zpracování Práce je psána poměrně čtivě, má přiměřený 

rozsah. 

15 (15) bodů 

gramatika textu Práce neobsahuje zásadní gramatické chyby 

a překlepy.   

5 (5) bodů 

      

CELKEM   80 bodů 

 

V Praze dne 25.1.2016    

Ing. Martin Souček, Ph.D. 


